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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

  

- Tên tác giả: Vũ Thị Uyên 

- Tên luận án: Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội 

- Chuyên ngành:  Văn hóa học  

- Mã số: 6231 0640  

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội  

 

NỘI DUNG 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án  

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về nghi lễ vòng đời truyền thống của 

người Dao Quần Chẹt để làm rõ sự đa dạng văn hóa dân tộc Dao thông qua một nhóm 

địa phương. Trên cơ sở đó thấy được sự biến đổi và các vấn đề đặt ra hiện nay của 

nghi lễ vòng đời, từ đó góp phần vào việc bảo tồn văn hóa truyền thống của người Dao 

Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu những nghi lễ liên quan đến vòng đời người của 

người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì gồm: sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc và tang ma. 

Nội dung cụ thể nghiên cứu đề cập tới bao gồm những nghi thức và cách thức tổ 

chức các nghi lễ, đặc điểm NLVĐ truyền thống của người Dao Quần Chẹt; chức năng, 

giá trị; sự biến đổi và những nguyên nhân dẫn đến biến đổi đó.  

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng  

Luận án sử dụng phương pháp điền dã dân tộc học, nghiên cứu tài liệu thứ cấp, 

thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp để làm rõ nghi lễ vòng đời của người Dao Quần 

Chẹt ở Ba Vì. Trong đó, phương pháp điền dã dân tộc học được chú trọng hơn cả. 

3. Các kết quả chính và kết luận  

Kết quả 

- Luận án đã phân tích được các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa 

tộc người có tác động tới nghi lễ vòng đời người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì. 
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- Đã phân tích được 4 nghi lễ chính trong vòng đời của mỗi người Dao Quần 

Chẹt ở Ba Vì, từ đó rút ra các đặc điểm và so sánh với nhóm Dao Quần Chẹt ở các địa 

phương khác. 

- Đã phân tích được các chức năng và giá trị của nghi lễ vòng đời người Dao 

Quần Chẹt để hiểu sâu sắc hơn vai trò của nghi lễ vòng đời đối với cá nhân và cộn 

đồng người Dao. 

- Luận án cũng phân tích những biến đổi, nguyên nhân và phân tích một số vấn 

đề đặt ra đối với nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt trong bối cảnh hiện nay 

để có biện pháp bảo tồn, phát huy những giá trị của nghi lễ vòng đời. 

Kết luận 

1. Xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội là địa bàn cư trú tập trung của hơn 

2000 người DQC. Trước cách mạng Tháng Tám, họ sống du canh, du cư trên núi Ba 

Vì. Sau cuộc vận động hạ sơn những năm 1960 của Đảng và nhà nước cho đến nay, 

người DQC chuyển xuống chân núi định cư tại 3 thôn: Hợp Nhất, Hợp Sơn và Yên 

Sơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển cư được diễn ra thành nhiều đợt, người DQC vẫn 

bám rừng và thích nghi với cuộc sống mới; họ không sống đan xen mà chỉ liền kề với 

người Kinh và người Mường trong khu vực; bên cạnh đó, ý thức bảo tồn văn hóa tộc 

người khá tốt. Do vậy, người Dao Quần Chẹt vẫn giữ được những nét văn hóa đặc 

trưng trong đó có nghi lễ vòng đời. 

2. Qua việc nghiên cứu các cách thức và nghi thức tiến hành nghi lễ vòng đời 

của người Dao Quần Chẹt có thể nhận thấy: nghi lễ vòng đời là bắt buộc với mỗi con 

người. Nó chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Tam giáo mà sâu sắc nhất là Đạo giáo. Nghi 

lễ vòng đời có mối quan hệ mật thiết với nhau, nghi lễ trước là tiền đề cho nghi lễ sau 

được thực hiện. Nghi lễ vòng đời còn mang tính chuyển đổi sâu sắc. Sau khi trải qua 

nghi lễ, cá nhân thay đổi vị trí, địa vị của mình trong gia đình và xã hội. 

3. Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì có nhiều nét tương đồng 

và khác biệt so với người Dao Quần Chẹt ở các địa phương khác. Sự tương đồng thể 

hiện trong tổng thể các nghi lễ vòng đời cũng như nhiều nghi thức trong nghi lễ. Tuy 

nhiên, khác biệt lớn nhất là sự tiếp nhận tín ngưỡng thờ cúng Thánh Tản và những 

người có công khai lập mảnh đất Ba Vì trong các nghi lễ. Ngoài ra trong từng nghi lễ 

cụ thể lại có những khác biệt làm nổi rõ bản sắc văn hóa của người Dao Quần Chẹt ở 

Ba Vì như: quan niệm về trinh tiết của người phụ nữ; chỉ cấp sắc cho người đàn ông đã 
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có vợ, cấp duy nhất 1 lần bao gồm cả 3 đèn và 7 đèn; chỉ xem ngày chết chứ không 

xem giờ khâm liệm và chôn cất; không chỉ tiễn hồn người chết về Dương Châu mà còn 

tiễn hồn lên thiên đàng (địa phận của Thái Thượng Lão Quân);… 

4. Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì có chức năng tâm lý, 

chức năng xã hội, chức năng văn hóa và giáo dục khá rõ nét. Nghi lễ là giải pháp tâm 

lý giúp nâng đỡ tinh thần tình cảm cho người thụ lễ vượt qua những giai đoạn chuyển 

đổi khó khăn, giúp người thụ lễ vững tin vào cuộc sống. Bên cạnh đó, nó cũng tạo bối 

cảnh xã hội thừa nhận sự chuyển đổi của mỗi cá nhân, giúp duy trì trật tự và nguyên 

tắc của cộng đồng, thể hiện vị thế của mỗi cá nhân và gia đình trong cộng đồng đó. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà Malinowski và Radcliff Brown đưa ra 

trong những nghiên cứu của mình khi nói về chức năng tâm lý và chức năng xã hội của 

nghi lễ. Nghi lễ vòng đời giúp chuyển tải và củng cố văn hóa của cộng đồng và giáo 

dục con người sống hướng thiện, làm theo lẽ phải, trọng chữ tín, xây dựng một xã hội 

tốt đẹp hơn. 

5. Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì có giá trị lịch sử, cố kết 

cộng đồng và bảo tồn văn hóa truyền thống. Thông qua nghi lễ, chúng ta có thể biết 

nguồn gốc lịch sử của người Dao Quần Chẹt, quá trình di cư và tụ cư của họ tại Ba Vì. 

Nghi lễ cũng giúp cho mối thân tình giữa các thành viên trong cộng đồng ngày càng 

được gắn kết. Đây cũng là môi trường để lưu giữ các nét đẹp văn hóa truyền thống như: 

trang phục, ẩm thực, chữ Nôm Dao hay các loại hình nghệ thuật dân gian như: múa, hát, 

nhạc cụ (chuông, trống, kèn, tù và,…).  

6. Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì hiện nay có những biến 

đổi nhất định như: tính thiêng trong các nghi lễ hiện nay đã giảm dần; nhận thức về sự 

chuyển đổi vai trò, vị trí của người thụ lễ qua các nghi lễ cũng mờ nhạt; một số nội 

dung của các nghi lễ cũng biến đổi. Nhiều người trẻ quan niệm thực hiện nghi lễ cho 

đủ thủ tục, họ không còn quá tin vào sức mạnh của nghi lễ. Biến đổi mạnh mẽ nhất là 

nghi lễ cưới xin. 

Nguyên  nhân biến đổi trên là do sự thay đổi các điều kiện kinh tế - xã hội, quá 

trình đô thị hóa, giao lưu tiếp biến văn hóa và đặc biệt là ý muốn chủ quan của người 

Dao Quần Chẹt. So với văn hóa vật chất, nghi lễ vòng đời có sự biến đổi chậm hơn. 

Những nghi lễ tính thiêng càng đậm đặc thì sự biến đổi diễn ra ít hơn.  
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7. Trước những biến đổi trên của nghi lễ vòng đời đang đặt ra nhiều vấn đề cần 

quan tâm. Hiện nay thế hệ trẻ không thực sự coi trọng các nghi lễ vòng đời. Nhiều 

nghi lễ được thực hiện mang tính hình thức, giảm tính thiêng. Đội ngũ cán bộ quản lý 

ở địa phương chưa có những giải pháp hiệu quả trong công tác bảo tồn văn hóa. Việc 

nghiên cứu toàn diện về văn hóa của người Dao Quần Chẹt trong đó có nghi lễ vòng 

đời chưa được quan tâm đúng mực. Bên cạnh đó, số lượng thầy cúng giỏi ngày càng 

giảm. Số lượng người biết đọc và viết chữ Nôm Dao rất hạn chế, lại tập trung vào 

những người cao tuổi. Thế hệ kế cận không thực sự có mong muốn tìm hiểu về văn 

hóa của dân tộc mình. 

Từ những vấn đề đặt ra kể trên các nhà quản lý văn hóa ở địa phương cần đưa 

ra những giải pháp thiết thực, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, đảm bảo nhu 

cầu cuộc sống của người dân. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chú trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân. Vận động tốt người dân thực hiện các 

tiêu chí của xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Mở các lớp dạy chữ Nôm Dao, 

dạy hát pả dung và các điệu múa truyền thống của người Dao để thế hệ trẻ hiểu về 

phong tục tập quán đặc biệt là các nghi thức, ý nghĩa của nghi lễ vòng đời. Bên cạnh đó, 

cần tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa, làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc của thế hệ 

trẻ người Dao Quần Chẹt 

Cần có những nghiên cứu sâu, rộng về tổng thể văn hóa của người Dao Quần 

Chẹt đặc biệt là các nghi lễ vòng đời. Tiến hành dịch sách Nôm Dao sang tiếng phổ 

thông để thế hệ trẻ dễ tiếp cận với những tư liệu quí, phục vụ cho công tác bảo tồn văn 

hóa truyền thống. 

 

Giáo viên hướng dẫn 

 

 

 

PGS.TS. Trần Văn Bình 

 Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2017 

Nghiên cứu sinh 

 

 

 

Vũ Thị Uyên 

 


